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DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE 
K JINÉMU ZAMĚSTNAVATELI
Omezení ekonomiky krizovými a mimořádnými opatřeními k zamezení nebo alespoň ome-
zení rychlosti šíření nového koronaviru s sebou přinesla velmi zvláštní situaci. Zatímco ně-
které činnosti zaznamenaly v důsledku výše uvedeného doslova boom (např. rozvoz potravin 
či  e-shopy s některými druhy zboží), jiné činnosti jsou v zásadním útlumu (např. chod restau-
rací či hotelů). Ať už jsou opatření přijímaná veřejnou mocí přiměřená či nikoliv, jedno je jisté 
– z těchto zásahů se ekonomika bude vzpamatovávat ještě dlouhou dobu. Institutem, který
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by mohl pomoci alespoň některým zaměstnavatelům „přežít“ a zcela se pod tíhou situace 
nesložit, je pak též dočasné přidělení zaměstnanců k jinému zaměstnavateli.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ
Dočasné přidělení zaměstnance je upraveno v § 43a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a je velmi podobné agenturnímu 
zaměstnávání. Rovněž u dočasného přidělení se jedná o trojstranný vztah mezi zaměst-
nancem, právním zaměstnavatelem a ekonomickým zaměstnavatelem (u agenturního za-
městnávání je označován jako uživatel). Právním zaměstnavatelem je ten zaměstnavatel, 
u nějž je zaměstnanec zaměstnán v pracovním poměru. Ekonomickým zaměstnavatelem
je ten zaměstnavatel, u nějž zaměstnanec po dobu dočasného přidělení reálně vykonává
práci.

Dočasné přidělení jako takové tedy spočívá v tom, že zaměstnanec zůstává zaměstnán 
u právního zaměstnavatele, ale na základě dohody dočasně vykonává práci u ekono-
mického zaměstnavatele a v jeho prospěch.

PŘÍKLAD 1
Pan Tomášek pracuje jako hotelový řidič u společnosti Hotel U Supa, s.r.o. Tato 
společnost je jeho právním zaměstnavatelem. Protože v současné době není 
koho do hotelu vozit, dohodne se pan Tomášek s Hotelem U Supa na tom, že pan 
Tomášek bude dočasně přidělen ke společnosti Jídlo Online, a.s., která provozuje 
e-shop a rozvoz potravin. Pan Tomášek tak bude dočasně vykonávat práci u spo-
lečnosti Jídlo Online (která aktuálně potřebuje každou ruku a nohu), ale pořád
bude zaměstnancem společnosti Hotel U Supa a až současný stav pomine, bude se
moci vrátit a dělat znovu hotelového řidiče. To vše, aniž by bylo nutné ukončovat
a znovu navazovat pracovní poměr.

OMEZENÍ DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ
Podoba dočasného přidělení s agenturním zaměstnáváním je značná, a proto zákonodárce 
zavedl u dočasného přidělení některá omezení, kterými se předchází zneužití dočasného 
přidělení právě pro agenturní zaměstnávání. Na rozdíl od agenturního zaměstnávání totiž 
při dočasném přidělení právní zaměstnavatel nepotřebuje povolení ke zprostřed-
kování zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), ani pojištění proti úpadku a rovněž neskládá 
kauci, kterou musí složit agentury práce.

Zákoník práce především omezuje dočasné přidělení tak, že dohodu o dočasném při-
dělení (viz dále) lze uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního 
poměru. Dočasné přidělení tedy není vhodné pro čerstvě nastoupivší zaměstnance, ale za-
městnanec musí být u právního zaměstnavatele zaměstnán alespoň 6 měsíců, než uzavře 
dohodu o dočasném přidělení.

PŘÍKLAD 2
Paní Krátká nastoupila od 1. ledna 2020 do práce v restauraci Picasso Pizza, s.r.o., 
jako servírka. Restaurace je aktuálně uzavřena pro veřejnost, pizzu sice rozváží, ale 
paní Krátkou nepotřebuje. Paní Krátkou nicméně aktuálně nelze ani dočasně přidě-
lit k jinému zaměstnavateli – dohodu lze totiž podepsat nejdříve 1. července 2020.

Pokud by došlo k porušení výše uvedeného omezení, rizika pro oba zaměstnavatele 
jsou značná. Dohoda o dočasném přidělení by totiž byla neplatná pro rozpor se 
zákonem. Právní zaměstnavatel by se uzavřením dohody o dočasném přidělení před 
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uplynutím 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru dopustil přestupku spočívajícího 
v porušení stanovených povinností při změnách pracovního poměru podle § 25 odst. 1 
písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o inspekci práce“), za což může být uložena pokuta až do výše 2 000 000 Kč podle 
§ 25 odst. 2 písm. a) zákona o inspekci práce.

Ekonomický zaměstnavatel by se pak využíváním pracovní síly neplatně přiděle-
ného zaměstnance teoreticky mohl dopustit přestupku umožnění výkonu nelegální práce 
podle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti, za nějž může být uložena pokuta 
od 50 000 Kč do 10 000 000 Kč podle § 140 odst. 4 písm. f) zákona o zaměstnanosti. 
 Zaměstnanci by navíc u ekonomického zaměstnavatele mohl teoreticky vzniknout i tzv. fak-
tický pracovní poměr, což znamená, že by se na vztah ekonomického zaměstnavatele 
a zaměstnance použila ustanovení zákoníku práce. S tím je spojeno např. riziko pracovního 
úrazu, neboť při pracovním úrazu by zaměstnanec měl právo na náhradu škody od ekono-
mického zaměstnavatele, kterému by ale pojišťovna odepřela plnění ze zákonného pojištění 
odpovědnosti za škodu.1) Zatím v tomto smyslu sice chybí judikatura či rozhodovací praxe 
inspektorátů práce, která by tyto závěry potvrdila, nebo naopak vyloučila, ale tím spíše nelze 
doporučit tato rizika zcela ignorovat.

Ještě mnohem podstatnější omezení ukládá § 43a odst. 2 zákoníku práce, podle nějž 
za dočasné přidělení nesmí být poskytována úplata s výjimkou úhrady nákladů 
na mzdu nebo plat a cestovní náhrady. Dočasné přidělení probíhá tedy bez dosahování 
zisku, čímž se podstatně odlišuje od agenturního zaměstnávání jako podnikání, tj. čin-
nosti vyvíjené naopak za účelem dosažení zisku. Poněkud problematický je pojem náklady 
na mzdu nebo plat a cestovní náhrady. Čistě formálně by se totiž mohlo jednat  pouze 
o náklady v  hrubém, a nikoliv o pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
příp. další související náklady.

Velkou pomoc v tomto směru nabízí zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou 
daňových poradců ČR ze dne 6. června 2012, kde Generální finanční ředitelství k dočasnému 
přidělení zaujalo stanovisko, podle nějž „právní zaměstnavatel může od ekonomického 
zaměstnavatele požadovat v souladu s § 43a odst. 5 zákoníku práce i jiné  náklady, které 
souvisejí s výkonem práce zaměstnance pro ekonomického zaměstnavatele a mají přímou 
vazbu na výkon práce dočasně přiděleného zaměstnance jako např. úhradu sociál ního 
a zdravotního pojištění hrazeného za zaměstnance z vyměřovacího základu právním 
zaměstnavatelem, jiné složky odměny přiděleného zaměstnance, benefity vyplývající 
ze smluvního ujednání (kolektivní smlouva) nebo stanovené vnitřním předpisem, 
bonusy, ale také náklady související s poskytnutím služebního automobilu i pro sou-
kromé účely (bude-li vozidlo využíváno i ke služebním účelům u ekonomického zaměstna-
vatele), pokud takové plnění vyplývá ze smluvního ujednání mezi právním zaměstnavatelem 
a dočasně přiděleným zaměstnancem (kolektivní smlouva, vnitřní  předpis).“2)

V rámci přeúčtování mzdových nákladů tedy smí právní zaměstnavatel ekonomickému 
zaměstnavateli přeúčtovat veškeré náklady vynaložené na dočasně přiděleného za-
městnance související s výkonem práce. Nesmí však být účtován zisk, a to ani v pří-
padě propojených osob, které spolu jinak obchodují za tzv. převodní ceny. K tomu lze opět 
odkázat na stanovisko Generální finanční ředitelství, které odsouhlasilo následující závěr 
Koordinačního výboru a Komory daňových poradců: „Pokud jsou právní/přidělující zaměst-
navatel a ekonomický zaměstnavatel spojenými osobami ve smyslu § 23 odst. 7 zákona 

1) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2019 sp. zn. 21 Cdo 2124/2018, podle nějž
„na škodu vzniklou úrazem, který zaměstnanec utrpěl při výkonu práce konané pro zaměst  na-
vatele v tzv. faktickém pracovním poměru, se nevztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměst -
navatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.“

2) Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 6. června 2012.
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o daních z příjmů, je považována úhrada za přiděleného zaměstnance ve výši podle § 43a
odst. 5 zákoníku práce za obvyklou.“3)

Ačkoliv tedy právní zaměstnavatel dočasným přidělením nevytvoří zisk, i tak je do-
časné přidělení v současné době výhodné, protože na rozdíl od opatření v rámci programu 
Antivirus, kde lze refundovat maximálně 80 % nákladů na náhradu mzdy, při dočasném při-
dělení je refundováno 100 % mzdových nákladů.

Závěrem této části je nutno ještě uvést, že úpravu dočasného přidělení je zakázáno po-
užít na agenturní zaměstnávání (§ 43a odst. 8 zákoníku práce), nepoužije se v případech 
prohlubování nebo zvyšování kvalifikace (a zaměstnance tak nelze přidělit k jiné osobě 
za účelem prohloubení nebo zvýšení kvalifikace) (§ 43a odst. 9 zákoníku práce) a konečně se 
nepoužije ani na zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce nebo 
dohody o pracovní činnosti (§ 77 odst. 2 písm. b) zákoníku práce), a tyto zaměstnance tak 
dočasně přidělit k jinému zaměstnavateli nelze.

DOHODA O DOČASNÉM PŘIDĚLENÍ
Podmínkou dočasného přidělení je uzavření dohody o dočasném přidělení, která se 
uzavírá mezi právním zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dohoda musí být písemná 
a musí splňovat náležitosti podle § 43a odst. 3 zákoníku práce. V dohodě tak musí být uve-
deno přinejmenším označení stran, dále označení ekonomického zaměstnavatele (typicky 
názvem a sídlem, příp. též identifikačním číslem), dále den vzniku dočasného přidělení, 
druh a místo výkonu práce po dobu dočasného přidělení a konečně doba, na kterou se 
dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno též pravidelné pracoviště pro 
účely cestovních náhrad.

Z náležitostí dohody lze především poukázat na to, že zaměstnanec může během do-
časného přidělení konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než je tomu podle 
pracovní smlouvy (proto se v dohodě o dočasném přidělení uvádí druh a místo výkonu 
 práce). Vzhledem k tomu, že do uzavření dohody nelze zaměstnance žádným způsobem 
nutit, nic nebrání změně druhu i místa výkonu práce, pokud s tím zaměstnanec souhlasí.

PŘÍKLAD  3
Pan Nováček pracuje v Benešově jako prodavač oděvů ve společnosti 
Kaquamix, s.r.o. Prodejna je aktuálně v důsledku mimořádných opatření uzavřena. 
Společnost Kaquamix má možnost pana Nováčka dočasně přidělit ke společnosti 
Zásilky FAST, a.s., jako kurýra s místem výkonu práce v Praze. Pokud s tím pan 
Nováček souhlasí, lze takto dočasné přidělení realizovat – během dočasného při-
dělení se změní jak druh práce z prodavače na kurýra, tak místo výkonu práce 
z Benešova na Prahu.

Rovněž je třeba uvést, že již z pojmu dočasné přidělení vyplývá, že dohoda nesmí být 
uzavřena na dobu neurčitou. Zákoník práce neomezuje dobu trvání dočasného přidělení, 
prakticky lze nicméně doporučit přidělení maximálně na 12 měsíců (obdobně, jako je tomu 
u agenturního zaměstnávání) s možností prodloužení, pro které by nicméně měly existo-
vat ekonomické důvody. Doba trvání dočasného přidělení nemusí být vymezena konkrét-
ním datem (např. do 31. prosince 2020) nebo konkrétní délkou trvání (např. na 12 měsíců),
ale může být vymezena též určitou událostí, pokud je její vymezení dostatečně konkrétní
(např. na dobu trvání nouzového stavu).

3) Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 6. června 2012.
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SMLOUVA MEZI ZAMĚSTNAVATELI
Nepsanou a logickou podmínkou dočasného přidělení je pak smlouva mezi právním 
a ekonomickým zaměstnavatelem, neboť jen těžko lze přidělit zaměstnance k jinému 
zaměstnavateli proti vůli tohoto zaměstnavatele. Náležitostmi této smlouvy se zákoník práce 
nezabývá. Jde o nepojmenovanou smlouvu mezi zaměstnavateli řídící se § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Z praktických zkušeností lze doporučit, aby tato smlouva byla písemná (kvůli snazšímu 
prokazování jejího obsahu) a do jisté míry kopírovala dohodu o dočasném přidělení uza-
vřenou mezi právním zaměstnavatelem a zaměstnancem. Určitě by tak tato smlouva měla 
kromě označení smluvních stran identifikovat dočasně přiděleného zaměstnance, sjed-
nat dobu trvání dočasného přidělení a možnosti jeho předčasného ukončení, potvr-
dit si pracovní a mzdové podmínky po dobu dočasného přidělení tak, aby nebyly horší 
než podmínky srovnatelného zaměstnance ekonomického zaměstnavatele (viz dále) a rovněž 
podmínky přeúčtování mzdových nákladů, neboť mzdu zaměstnanci platí i nadále jeho 
právní zaměstnavatel.

PRAKTICKÉ FUNGOVÁNÍ DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ
Dočasné přidělení pak prakticky funguje tak, že ekonomický zaměstnavatel zaměstnanci 
ukládá pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci a dává mu k tomu účelu 
závazné pokyny. Ekonomický zaměstnavatel tedy fakticky těží z práce zaměstnance, má však 
vůči němu i některé povinnosti – především musí vytvářet příznivé pracovní podmínky 
a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. To mimo jiné znamená, že ekono-
mický zaměstnavatel musí zaměstnanci zajistit školení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci i požární ochrany, a jelikož součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je též po-
skytování osobních ochranných pracovních prostředků, tak rovněž poskytovat tyto ochranné 
prostředky.

PŘÍKLAD  4
Paní Volánková je dočasně přidělena svým zaměstnavatelem, společností 
Cateringové služby, s.r.o., do společnosti Kovovýroba, a.s., která na rozdíl od cate-
ringových služeb funguje v plném rozsahu. Paní Volánková tak bude dočasně 
pracovat jako kuchařka nikoliv pro Cateringové služby, ale pro Kovovýrobu v zá-
vodní jídelně. Společnost Kovovýroba bude paní Volánkové ukládat pracovní 
úkoly,  rozvrhovat jí pracovní dobu do směn a musí ji rovněž proškolit z bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, neboť pracoviště společnosti 
Kovovýroba mohou mít podstatně odlišná rizika od dosavad ních pracovišť, na kte-
rých paní Volánková vykonávala práci.

Pokud se v důsledku dočasného přidělení mění rizika související s vykonávanou prací, 
musí zaměstnanec absolvovat též vstupní lékařskou prohlídku. Protože se nejedná 
o posouzení způsobilosti uchazeče o práci, neplatí pro tuto vstupní prohlídku vládní opatření,
které umožňuje vstupní prohlídku nahradit čestným prohlášením uchazeče o zaměstnání.
Jinak provádění pracovnělékařských služeb řešeno není a lze tedy dovodit, že zajišťování pra-
covnělékařských služeb zůstává i nadále povinností právního zaměstnavatele, který tedy
musí zajistit jednak vstupní prohlídku při změně druhu práce (protože vládní opatření ruší jen
vstupní prohlídky uchazečů o práci, nikoliv při změně druhu práce) a jednak případné pro-
hlídky mimořádné, vznikne-li jejich potřeba. Periodické prohlídky se na základě příslušných
vládních opatření dočasně neprovádí.

Ekonomický zaměstnavatel nicméně nesmí vůči zaměstnanci právně jednat, ku-
příkladu s ním sjednat změnu pracovního poměru, změnit dohodu o dočasném přidělení, 
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rozvázat pracovní poměr výpovědí nebo vydat zaměstnanci nový mzdový výměr a změnit 
tak jeho mzdu.

PŘÍKLAD 5
Okolnosti jako v příkladu 4. Společnost Kovovýroba, a.s., není s prací paní 
Volánkové spokojena a uzavře s ní tak dohodu o rozvázání pracovního poměru. 
Společnost Kovovýroba, a.s., ale není právním zaměstnavatelem paní Volánkové 
a dohoda je tak nicotná, protože nebyla uzavřena zaměstnavatelem. Správně 
měla společnost Kovovýroba, a.s., předčasně ukončit smlouvu o dočasném při-
dělení se společností Cateringové služby, s.r.o. Paní Volánková by se tak vrátila 
ke společnosti Cateringové služby, s.r.o., a bylo by na této společnosti, jak s ní dále 
naloží.

Po dobu dočasného přidělení vyplácí mzdu a cestovní náhrady právní zaměst-
navatel. V praxi to tak znamená, že ekonomický zaměstnavatel musí právnímu zaměstna-
vateli dodat podklady pro zúčtování mzdy, jako jsou např. podklady pro vedení evidence 
pracovní doby, právní zaměstnavatel mzdu zúčtuje a vyplatí, následně přeúčtuje podle 
smlouvy ekonomickému zaměstnavateli a ekonomický zaměstnavatel, který těží z práce 
zaměstnance, tyto mzdové a ostatní náklady proplatí právnímu zaměstnavateli.
Cestovní náhrady se po dobu dočasného přidělení řídí zvláštní úpravou podle § 165 zákoníku 
práce, podle nějž zaměstnanci přísluší cestovní náhrady jako při pracovní cestě. Je však 
třeba uvést následující:

pokud zaměstnanec pracuje ve sjednaném místě výkonu práce podle pracovní
smlouvy, právo na cestovní náhrady nevzniká;
pokud se zaměstnanec denně vrací do bydliště, doba strávená v bydlišti se nezapočí-
tává pro účely poskytování stravného;
pokud je zaměstnanec během dočasného přidělení vyslán na pracovní cestu, přísluší
mu to stravné, které je pro zaměstnance výhodnější.
Konečně je třeba uvést, že podobně jako u agenturního zaměstnávání pracovní

a mzdové podmínky zaměstnance nesmí být horší, než jsou nebo by byly pod-
mínky srovnatelného zaměstnance ekonomického zaměstnavatele. Pojem pracovní 
a mzdové podmínky není (bohužel) zákoníkem práce ani jinými právními předpisy blíže de-
finován. Lze se nicméně opřít o metodický pokyn generálního inspektora SÚIP č. 2/2016 
ze dne 2. března 2016, který pracovní podmínky definuje tak, že musí jít o podmínky upra-
vené pracovněprávními předpisy, které jsou daňově uznatelným nákladem. Mzdové 
podmínky pak tento pokyn váže na jedinou podmínku, a sice že musí jít o odměnu přímo 
související s výkonem práce.4)

PŘÍKLAD 6
Okolnosti stále jako v příkladu 4. Paní Volánková pracuje u společnosti Cateringové 
služby, s.r.o., za mzdu ve výši 22 000 Kč měsíčně s pracovní dobou 40 hodin týdně 
a dovolenou v délce 4 týdny za kalendářní rok. Kuchaři ve společnosti Kovový-
roba, a.s., mají pracovní dobu zkrácenou na 37,5 hodiny týdně, dovolenou prodlou-
ženou na 5 týdnů, jejich základní mzda činí 23 500 Kč měsíčně a dále mají příplatek 
za odpolední směnu ve výši 100 Kč za směnu a osobní ohodnocení ve výši až 30 % 
základní mzdy. Na všechny tyto pracovní a mzdové podmínky má paní Volánková 
po dobu trvání dočasného přidělení nárok. Nebudou-li jí poskytovány, vzniká paní 

4) Blíže viz metodický pokyn generálního inspektora SÚIP č. 2/2016 ze dne 2. března 2016,
č. j. 1471/1.10/16, dostupný z https://www.suip.cz/_files/suip-e035a55e958114124f3e0aa506df-
1cad/07032016115824.pdf.
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Volánkové škoda, jejíž náhrady se může domáhat, a to zásadně po svém právním 
zaměstnavateli, společnosti Cateringové služby, s.r.o.

DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ JEN NA ČÁST PRACOVNÍ DOBY
V současné době může být rovněž praktické přidělit zaměstnance jen na část pracovní 
doby, neboť po část pracovní doby má právní zaměstnavatel práci, ale zaměstnanec není 
zcela vytížen. Zákoník práce ani žádný jiný právní předpis neurčují, že by bylo možné dočasně 
přidělit zaměstnance jen na celou pracovní dobu. Dočasné přidělení na část pracovní 
doby (částečné dočasné přidělení) neodporuje zákoníku práce ani základním zásadám 
pracovněprávních vztahů, včetně zásady zvláštní zákonné ochrany zaměstnance. Naopak 
přípustnost částečného dočasného přidělení lze dovodit například z následujícího:

důvodová zpráva k novele zákoníku práce, kterou bylo zavedeno dočasné přidělení do zá-
koníku práce, výslovně uvádí, že „praxe prokázala potřebnost institutu dočasného přidě-
lení zejména při spolupráci zaměstnavatelů na společných projektech.“5)

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů přijala dne 4. listo-
padu 2011 výkladové stanovisko k zákoníku práce nazvané „Principy dočasného
přidělení“, v němž výslovně uvádí: „Dočasně přidělit zaměstnance k jinému zaměst-
navateli lze i jen po část jeho týdenní pracovní doby (pracovního úvazku). Není tedy
vyloučeno, aby zaměstnanec vykonával po část pracovní doby práci pro svého „kmeno-
vého“ zaměstnavatele a po další část pracovní doby pro jiného zaměstnavatele na základě
dočasného přidělení. Stejně tak není zapovězeno, aby byl zaměstnanec z jednoho
pracovního úvazku dočasně přidělen k více zaměstnavatelům najednou, samo-
zřejmě vždy na jinou část své pracovní doby.“6)

odborná veřejnost rovněž uvádí, že „pokud jde o rozsah dočasného přidělení, ten závisí
výhradně na dohodě mezi právním zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dočasně přidělit
zaměstnance k ekonomickému zaměstnavateli lze i jen po část jeho týdenní pra-
covní doby (pracovního úvazku). Zaměstnanec tedy může po část pracovní doby konat
práci pro svého právního zaměstnavatele a po další část pracovní doby pro ekonomického
zaměstnavatele.“7)

Lze tedy uzavřít, že je možné zaměstnance dočasně přidělit k ekonomickému za-
městnavateli jen na část pracovní doby. Po zbytek pracovní doby zaměstnanec koná 
v pracovním poměru práci pro svého právního zaměstnavatele. Je nicméně třeba vyřešit 
praktické otázky s takovým přidělením spojené, především vymezit rozsah dočasného 
přidělení, dohodnout se na rozvrhování pracovní doby, určování dovolené, zajišťování bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci atd.

PŘÍKLAD 7
Pan Podlaha pracuje jako prodavač v hobby marketu Vše pro kutily, a.s. Protože 
hobby market má aktuálně omezený provoz, zaměstnavateli stačí u pana Podlahy 
poloviční pracovní doba. Aby nemusel pana Podlahu nechat po zbytek pracovní 
doby na překážkách v práci na straně zaměstnavatele, dohodne se hobby market 
se společností Najíme se, s.r.o., rozvážející jídlo z restaurací, že pan Podlaha bude 
dočasně přidělen v rozsahu poloviční pracovní doby k této společnosti. Je ale nutno 

5) Viz důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – důvodová zpráva k bodům 46, 149, 162 a 163.

6) Viz výkladové stanovisko Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů č. IX./18.
Principy dočasného přidělení ze dne 4. listopadu 2011. Dostupné z webových stránek Asociace pro
rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů www.akvpracpravo.cz.

7) Viz RANDLOVÁ, N., KUDRHALT SUCHÁ, B. Dočasné přidělování zaměstnanců – jak jej využívat efek-
tivně. Praktická personalistika, 2015, č. 7–8, s. 14.

DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE K JINÉMU ZAMĚSTNAVATELI



27MZDOVÁ ÚČETNÍ  5/2020

se dohodnout, jak přesně budou směny rozděleny (např. liché týdny v hobby mar-
ketu, sudé týdny u rozvozu jídla), kdy bude pan Podlaha čerpat dovolenou apod., 
aby nedocházelo k situacím, že bude mít pan Podlaha rozvržené směny u obou 
zaměstnavatelů.

UKONČENÍ DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ
Dočasné přidělení končí především uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Předčasné 
ukončení dočasného přidělení je možné, a to písemnou dohodou mezi právním za-
městnavatelem a zaměstnancem. Právní zaměstnavatel by nicméně měl před uzavře-
ním takové dohody kontaktovat ekonomického zaměstnavatele a dohodnout se s ním, zda 
s ukončením dočasného přidělení souhlasí. V opačném případě totiž právní zaměstnavatel 
předčasným ukončením přidělení poruší smlouvu s ekonomickým zaměstnavatelem a může 
být povinen nahradit ekonomickému zaměstnavateli způsobenou škodu.

Dočasné přidělení konečně končí též písemnou výpovědí danou právním zaměst-
navatelem nebo zaměstnancem, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu 
s výpovědní dobou 15 dní, která počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně. 
Opět, pokud zaměstnanec dočasné přidělení ukončí výpovědí, právní zaměstnavatel by 
měl o tomto kroku bezodkladně informovat ekonomického zaměstnavatele a sdělit mu, že 
dočasné přidělení skončí předčasně, aby tím splnil prevenční povinnost a předešel tak škodě 
na straně ekonomického zaměstnavatele.

PŘÍKLAD  8
Okolnosti jako v příkladu 7. Pana Podlahu již pendlování mezi dvěma zaměstna-
vateli nebaví, a tak doručí právnímu zaměstnavateli (hobby marketu Vše pro kutily) 
písemnou výpověď dohody o dočasném přidělení. Dočasné přidělení zanikne uply-
nutím 15 dnů ode dne doručení výpovědi s tím, že pan Podlaha je od tohoto dne 
znovu zaměstnán výlučně u hobby marketu na plnou pracovní dobu. Hobby market 
by měl o doručení výpovědi bezodkladně informovat ekonomického zaměstna-
vatele (rozvoz jídla Najíme se) tak, aby rozvoz jídla mohl na ukončení dočasného 
přidělení včas reagovat a získat novou pracovní sílu, změnit stávajícím zaměstnan-
cům  rozvrhy směn apod.

ZÁVĚR
Dočasné přidělení zaměstnance je nástrojem, který pomáhá vytížit nevyužité zaměstnance 
a předejít nebo omezit tak propouštění. Zejména v současné době, kdy některá podnika-
telská odvětví zažívají nebývalý nárůst, zatímco jiná pokles a propad, může být dočasné 
přidělení vhodným nástrojem k jednoduchému přelévání pracovní síly do potřebných od-
větví. K propojení zaměstnavatelů může vhodně posloužit např. projekt Hospodářské ko-
mory „Zachraň práci“, pomáhající zaměstnavatelům poptat či nabídnout pracovní sílu právě 
k dočasnému přidělení.8) Je nicméně třeba doporučit, aby zaměstnavatelé dbali na řádnou 
smluvní úpravu dočasného přidělení a rovněž aby zajistili dočasně přiděleným zaměstnancům 
potřebné pracovní a mzdové podmínky. Rizika spojená s dočasným přidělením provedeným 
v rozporu se zákoníkem práce jsou totiž poměrně vysoká.

Mgr. Michal VRAJÍK, 
samostatný advokát

8) Více viz zde: https://www.komora.cz/zachranpraci/ a zde https://www.worklinks.com/.
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